
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного 

університету технологій та дизайну
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ЧЕРНІГІВ

(населений пункт)

від «20» серпня 2018 року №101-К

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Чернігівський промислово-економічний 
коледж Київського національного університету технологій та дизайну у 2018 році 
та рішення приймальної комісії від «20» серпня 2018 року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Гайдей О.О.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Чернігівський промислово-

економічний коледж Київського 
національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «20»  серпня 2018 року 
№ 101-К

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5152094 Галась Ольга Вікторівна 43928405 EH 22.01.2013 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

10

5168034 Коршун Сергій Миколайович 26736310 EH 30.06.2005 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

12

4924224 Парахонський Іван Олександрович 43928410 EH 22.01.2013 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

10

5137573 Перожук Олександр Геннадійович 033358 K18 14.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

9



4934061 Пушок Андрій Вячеславович 46198260 EH 16.06.2014 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

10

4928062 Трухан Олександр Віталійович 36686228 EH 30.06.2009 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

14

5137611 Шитік Валентин Вікторович 019413 K18 13.02.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

10


